
КАФЕДРА  УКРАЇНСЬКОЇ  ФІЛОЛОГІЇ : ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

     Кафедра української філології – одна з наймолодших кафедр Інституту 

мови та літератури Придністровського державного університету ім. 

Т.Г.Шевченка. Її було створено 24 вересня 1994року. 

 

 
 

Кафедра української філології ПДУ ім. Т.Г.Шевченка ПМР (2014) 

 

      Основні завдання кафедри як структурного підрозділу університету - це: 

- забезпечення умов ефективного виконання Закону «Про мови в 

Придністровській Молдавській Республіці» від 8 вересня 1992 року; 

- активне впровадження української мови у навчальний процес 

університету; 

-  прищеплення студентам навичок самостійного наукового пошуку в 

сфері філологічних досліджень;  

- виховання національно свідомої, всебічно розвиненої особистості, 

широко обізнаної з досягненнями вітчизняної та світової науки і культури;  

-  всебічна, якісна підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі 

мовознавства та літературознавства, конкурентоспроможних на ринку праці, 

здатних ефективно організувати культурно-освітню діяльність у навчальних 

закладах. 

Кафедра  забезпечує викладання української мови як однієї з трьох 

офіційних на всіх факультетах Придністровського державного університету 

імені Тараса Григоровича  Шевченка і готує фахівців за освітньо-

кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямком  

«Філологія», профіль − «Вітчизняна філологія» (українська мова та 



українська література з додатковою кваліфікацією «Викладач іноземної 

мови»). 

На сьогодні кафедра української філології  посідає одне з провідних 

місць в Інституті мови та літератури. 

    Започаткувала кафедру української філології   кандидат філологічних наук  

Наталія Володимирівна Убийвовк, яка на той час була доцентом кафедри 

російської філології.  

 

 Н.В.Убийвовк 

 

Роботу нової структури починали лише троє викладачів, однак з року в рік 

кафедра зростала кількісно та якісно.  

   З 2000 року кафедру очолювала старший викладач Марина Григорівна 

Чорна. 

        

 М.Г.Чорна 

 

    Їй вдалося реалізувати ідею наукового співробітництва з університетами 

України. Адже успішний розвиток сучасного вищого навчального закладу 

безпосередньо залежить від співпраці з науковими установами різних рівнів.  

 Протягом багатьох років кафедра активно співпрацює з Одеським 

національним університетом імені І.І. Мечникова, з Південноукраїнським 

педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського, З Херсонським 

державним університетом. Відомі вчені з названих вузів забезпечували 

читання лекцій.  

       З вересня 2009-го завідувачем кафедри української філології є кандидат 

філологічних наук, доцент Марія Львівна Дружинець (доцент кафедри 

української мови Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова),  
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       Завідувач кафедри української філології доц.М.Л.Дружинець 

 

яка є відповідальним редактором «Бібліографічного покажчика кафедри 

української філології Інституту мови та літератури ПДУ ім.Т.Г.Шевченка» 

(2012), збірника наукових праць I Міжнародної студентської науково-

практичної конференції «Проблеми і проекції сучасного українського 

мовного і літературного процесу» (2012), збірника статей I Міжнародної 

науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: проблеми і 

перспективи» (2012), збірника статей Інтернет-конференції «Актуальні 

проблеми мовознавства та літературознавства» (2014), збірника статей 

Регіональної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: 

проблеми і перспективи» (2015), здійснює керівництво над виконанням 

колективної наукової теми кафедри «Актуальні проблеми української 

філології в синхронії та діахронії». Завідувач кафедри стала ініціатором і 

очолила авторський колектив навчально-методичного посібника «Практикум 

з орфографії та пунктуації сучасної української літературної мови», який 

готується до видання. 

Завідувач кафедри дбає про наукове зростання викладачів та 

належний науково-методичний рівень кафедри: забезпечення навчальних 

дисциплін посібниками та методичними розробками, участь у науково-

практичних конференціях, симпозіумах, конгресах, семінарах, роботу над 

дисертаційними дослідженнями.   

З 2009 року стало доброю традицією до дня заснування кафедри 

проводити наукові форуми: з нагоди 15-річчя кафедри було проведено 

круглий стіл «Стан і перспективи розвитку української філології у ПМР»;  

 

 

 

 

 

 



                                 Круглий стіл до 15-річчя кафедри  

                              "Стан і перспективи розвитку української філології у ПМР" 

 

до 16-ї річниці організовано зустріч з випускниками; 17 років діяльності 

кафедри придністровські філологи-україністи відзначали разом з колегами 

одеських вузів: науково-практичний семінар «Престижність української мови 

у сучасному суспільстві та функції мови»;  

 

 

  Науково-практичний  семінар до 17-річчя кафедри «Престижність української мови у 

сучасному суспільстві та функції мови» веде кандидат філологічних наук, доцент С.В. Форманова  

 

до 18-річчя кафедри проведено I Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи»;  

 

 

           

           Завідувач кафедри української філології доц. Дружинець М.Л 



 I Міжнародна науково-практична конференція ''Міжкультурна комунікація: проблеми і 

перспективи''  (вересень, 2012) 

 

 

Учасники I Міжнародної науково-практичної конференції 

''Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи'' − ( вересень, 2012) 

до 19-ої річниці кафедри − Міжнародну науково-практичну Інтернет-

конференцію «Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства».  

 

 
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми мовознавства та 

літературознавства»( вересень, 2013) 

 



 

 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми мовознавства та 

літературознавства»( вересень, 2013) 

 

до 20-річчя кафедри − Регіональну науково-практичну конференцію 

«Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи».  

 

 

 
 

Регіональна науково-практична конференція «Міжкультурна 

комунікація: проблеми та перспективи» (вересень, 2014) 

 



 

 

 

 

 

 

                  
 

Регіональна науково-практична конференція «Міжкультурна 

комунікація: проблеми та перспективи» (вересень, 2014) 

        

У сфері підготовки дипломованих спеціалістів для освітньої галузі 

держави на кафедрі працює висококваліфікований, творчий викладацький 

колектив. Сьогодні колектив кафедри української філології налічує 11 

співробітників: 2 кандидати філологічних наук, доценти: Дружинець М.Л., 

Прісовська Г.Є., 2 кандидати філологічних наук, старші викладачі: 

Третяченко А.В., Якимович О.Л., 4 старших викладача: Безсонова Т.О., 

Вартик О.П., Дубик А.О., Мурзичева Л.М. та 3 викладачі:  Леонтьєва О.О., 

Пазіна Н.В., Хлопова А.В.  

У педагогічному колективі працює 8 випускників кафедри. О.Л. 

Якимович і А.В.Третяченко закінчили заочну  аспірантуру Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 4 викладачі – 

здобувачі університетів Києва, Одеси, Тирасполя та Херсона.  
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     У складі кафедри зовнішні сумісники -  доценти, кандидати філологічних 

наук Дружинець Марія Львівна та  Прісовська Галина Євгенівна( завідувач 

кафедри лінгводидактики Одеського національного політехнічного 

університету).  

 

 
 

Дружинець Марія Львівна   Прісовська Галина Євгенівна  

 

 

Успішно захистили дисертації в галузі літературознавства кандидати 

філологічних наук, старші викладачі Якимович Олена Леонідівна 

(«Історіософсько-культурологічний образ Середньовіччя у творчості 

письменників-вісниківців», 2013) і Третяченко Алла Володимирівна 

(«Поетична, перекладацька та літературно-критична творчість Володимира 

Підпалого», 2014).  



 

            
 

Третяченко Алла Володимирівна Якимович Олена Леонідівна 

 

Подають прекрасні надії й інші випускниці кафедри: здобувач 

аспірантури Придністровського державного університету Леонтьєва Олена 

Олександрівна (відповідальна за профорієнтаційну роботу), Хлопова Альона 

Володимирівна та Пазіна Наталя Василівна. 

 

 Леонтьєва Олена Олександрівна 



 Хлопова Альона Володимирівна 

 

 Пазіна Наталя Василівна 

 

Монолітна основа, фундамент кафедри – це старше покоління 

викладацького колективу, старші викладачі Кристева Тетяна Олександрівна 

(заступник завідувача кафедри, відповідальна за наукову роботу), Вартик 

Олена Петрівна (відповідальна за виховну роботу), Дубик Алла 

Олександрівна (відповідальна за навчальну роботу), Мурзичева Лідія 

Миколаївна (секретар кафедри, відповідальна за організацію практик) та  

Щербина Валентина Іванівна ( відповідальна за методичну роботу). Старші 

викладачі кафедри української філології − А.О. Дубик є науковим 

консультантом Республіканської науково-методичної ради з української мови 

та літератури, викладач В.І.Щербина – членом методичної комісії Інституту 

мови та літератури, О.П.Вартик – членом атестаційної комісії Інституту мови 

та літератури. 

 

 



          Кристева Тетяна Олександрівна 

 

 

 

  
                            Вартик Олена Петрівна 

 

 

 

            Дубик Алла Олександрівна 

 

 



Мурзичева Лідія Миколаївна 

 

 

  Щербина Валентина Іванівна 

 

Їх глибокі знання та багаторічний педагогічний досвід є безцінним 

надбанням для викладачів-початківців, забезпечує зв’язок поколінь і 

наступність у викладанні навчальних дисциплін, збереження і розвиток 

традицій колективу.   

Старші лаборанти кафедри – В.О.Осадчук, Т.І.Трашкова. 

             

 

 
Трашкова Тетяна Іванівна                     Осадчук Валентина Олексіївна 

 



На сьогоднішній день кафедра має необхідну наукову, матеріально-

технічну базу, літературу і комп'ютерну техніку. Щороку  поповнюється  

фонд навчально-методичної та наукової літератури, фонд періодичних 

видань, а це неабияке джерело для виконання практичних і лабораторних 

завдань з української мови та літератури, а також для написання наукових 

робіт студентів та викладачів.  

За 20 років членами кафедри опубліковано понад 550 статей; видано 

понад 50 методичних посібників, зокрема з викладання курсу офіційної мови.  

Основний напрям роботи кафедри української філології: «Українська 

філологія в історичному та сучасному аспектах».  

Кафедра працює над науковими темами:  

1. Актуальні проблеми дослідження і викладання української мови.  

2. Вивчення українського літературного процесу: від усної народної 

творчості до сучасних.  

Завдання кафедри – вивчити сучасну українську говірку ПМР і укласти 

Словник говорів Придністров'я. 

За останні 5 років кафедра посіла 2 місце в університеті (за підсумками  

наукової діяльності 2012 року) і 2 місце в Інституті мови і літератури (за 

підсумками 2013 року). Ці показники свідчать про високий науковий 

потенціал викладачів, їхню зацікавленість проблемами розвитку філологічної 

науки і застосування прогресивних методик та інновацій в роботі кафедри та 

навчанні студентів. Результати наукових досліджень, які проводяться на 

кафедрі, публікуються у провідних наукових виданнях Придністров’я, 

України та інших країн, представлені у доповідях на міжнародних наукових 

симпозіумах і конференціях. За цей період викладачами кафедри 

опубліковано 27 навчальних посібників та понад 260 статей. У 2010 році до 

друку були підготовлені 2 словники: Молдавсько-російсько-український та 

Російсько-молдавсько-український. 

Вагомим здобутком і яскравою ілюстрацією сказаного є проведення 

Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Проблеми і 

проекції сучасного українського мовного і літературного процесу» (квітень 

2012), I Міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна 

комунікація: проблеми і перспективи» (вересень 2012), I Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції (вересень, 2013), Регіональної 

науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: проблеми і 

перспективи» (вересень 2014) та  видання кафедрою збірників наукових 

праць викладачів та студентів за наслідками цих наукових форумів. Щорічно 

кафедра проводить професорсько-викладацьку науково-практичну 

конференцію. 

 

http://litera.spsu.ru/files/problemy_i_proektcii.pdf
http://litera.spsu.ru/files/problemy_i_proektcii.pdf
http://litera.spsu.ru/files/MKK_problemi_i_perspektivy.pdf
http://litera.spsu.ru/files/MKK_problemi_i_perspektivy.pdf
http://litera.spsu.ru/files/MKK_problemi_i_perspektivy.pdf
http://litera.spsu.ru/files/MKK_problemi_i_perspektivy.pdf
http://litera.spsu.ru/files/MKK_problemi_i_perspektivy.pdf
http://litera.spsu.ru/files/MKK_problemi_i_perspektivy.pdf


 
Ст. викладач Дубик А.О. Професорсько-викладацька конференція (2013) 

 

       

 
 

Ст.викладач Кристева Т.О. Професорсько-викладацька конференція ( 2015) 

       

 

Фахівці кафедри беруть участь у семінарах, міжнародних науково-

практичних конференціях, складають методичні посібники, розробляють 

програми наукових курсів. Яскравим прикладом наукової співпраці  

філологів-україністів Придністров'я в масштабі республіки є участь кафедри 

в роботі науково-практичної конференції «Актуальні проблеми викладання 

української мови та літератури в організаціях освіти Придністровської 

Молдавської Республіки», итання лекцій викладачами кафедри на курсах 

підвищення кваліфікації вчителів та проведення республіканських 

учнівських олімпіад з української мови та літератури.  

Кафедра брала участь у конференціях: «Стан і перспективи розвитку 

української філології у ПМР», «Покровські читання», а також у міжнародних 



конференціях (м. Кіровоград, м. Одеса, м. Кам’янець-Подільський), у III-му 

Міжнародному  конгресі україністів (м. Львів), у V, VI Міжнародних 

симпозіумах україністів (м. Оломоуц – Чеська Республіка), у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Мовне і культурне розмаїття 

Придністров’я у дзеркалі етнічних та мовних процесів сучасності».  

 

 
 

Дружинець М.Л. V міжнародний симпозіум україністів  

(м. Оломоуц – Чеська Республіка)  

          

 

 

 

 
Вартик О.П.«Покровські читання»,2014 

 



  
 

Т.О.Кристева. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

(вересень, 2013) 

 

Пам’ятаючи основне завдання кафедри – забезпечення кадрами 

навчальних закладів республіки − професорсько-викладацький колектив 

приділяє увагу якості професійної підготовки фахівців, формуванню у 

випускників умінь міжвідомчої співпраці, чого вимагає сьогодення нашого 

суспільства.  

У 2009 році кафедра здійснила перший випуск студентів заочного 

відділення.  

За останні 5 років дипломи вчителів української мови отримали  60 

випускників. Вони працюють у різних навчальних закладах Придністров'я, 

зокрема у таких престижних, як Республіканський український теоретичний 

ліцей-комплекс «Джерела», Тираспольська гуманітарно-математична та 

Бендерська українська гімназії, де викладають українську мову, літературу та 

іноземну мову, а також в україномовних редакціях республіканських засобів 

масової інформації − газетах, на Радіо та телебаченні ПМР. Про якість, тобто 

про рівень підготовки фахівців-філологів свідчить і те, що наші випускники 

стають аспірантами вузів України й успішно навчаються там.  

Окрім планових дисциплін, поглиблене вивчення окремих проблем 

здійснюється шляхом викладання спецкурсів та спецсемінарів, зокрема 

"Особливості вивчення УНТ", "Аналіз художніх творів", "Актуальні 

проблеми орфоепії" та інших. 

Формуванню практичних навичок діяльності випускника кафедри 

української філології сприяють фольклорна, діалектологічна та педагогічна 

практики, виконання курсових і дипломних робіт з української мови та 

літератури. Кожна з практик має свою програму, методичне забезпечення та 

чітку організацію.  



Навчальний процес здійснюється за програмами, які відповідають 

сучасним стандартам вищої освіти, він повністю забезпечений відповідними 

методичними розробками та посібниками. Використовується найновіша 

навчально-методична література. У курс навчання введені дисципліни, 

спрямовані на формування, розвиток та активізацію у студентів 

лінгвістичного мислення, самостійного і креативного підходу до вивчення 

теоретичних і методологічних основ. 

Поряд з традиційними лекціями, лабораторними, семінарськими та 

практичними заняттями впроваджуються й активні методи навчання, 

зокрема, інтерактивні, лекції-диспути, тренінги, практикується групове та 

індивідуальне навчання, не втрачає актуальності диференційний підхід.  

Навчально-виховна робота кафедри побудована з урахуванням 

принципів цілеспрямованості, системності, послідовності, наступності, 

органічної єдності навчання та виховання, національної спрямованості, 

демократизації та культуровідповідності.  

Студенти кафедри української філології також беруть активну участь у 

становленні та розвитку кафедри. Вони залучаються до наукової роботи, 

працюють над курсовими та кваліфікаційними проектами з української мови, 

літератури, методики викладання мови та літератури, беруть участь в 

олімпіадах, міжвузівських студентських конференціях, різноманітних 

творчих конкурсах, культурно-просвітницьких та розважальних заходах, 

змістовно організовуючи своє дозвілля. Щорічно у квітні проводиться 

студентська науково-практична конференція, а в 2012р. було проведено I 

Міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Проблеми і 

проекції сучасного українського мовного і літературного процесу», у 2013р.  

Студентський Інтернет-семінар «Значення української мови в 

полілінгвальному просторі Придністров’я та України». 

 



I Міжнародна студентська науково-практична конференція 

«Проблеми і проекції сучасного українського мовного і літературного 

процесу»( квітень, 2012) 

 

 
I Міжнародна студентська науково-практична конференція «Проблеми і 

проекції сучасного українського мовного і літературного процесу» ( квітень, 

2012) 

 

      

 
Студентський  Інтернет-семінар «Значення української мови в полілінгвальному просторі 

Придністров’я та України» ( листопад, 2013) 



Значна роль у проведенні навчально-просвітницької та 

культурологічної діяльності належить Центрові української культури 

(керівник ЦУК В.І.Щербина, провідний фахівець В.О.Осадчук). Центр і 

кафедра єднають українців всього Придністров’я, стали осередком 

відродження і розвитку української мови і культури в умовах і реаліях 

сьогодення.  

Особлива увага приділяється формуванню високодуховної особистості 

педагога: проводяться щорічні культурно-просвітницькі заходи до Дня 

української писемності та мови, свята Покрови, Шевченківські дні та Дні 

слов’янської писемності і культури; відбуваються традиційні зустрічі з 

письменниками, ветеранами та представниками дипломатичного корпусу 

Посольства України в РМ; організовуються бесіди, екскурсії, виступи по 

радіо та телебаченню.  

 

 
 

Доц. Дружинець М.Л. Мітинг до 198-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка 

(березень, 2012) 

 



’’Андріївські вечорниці’’ в музеї (2012) 

 
 

Проф. Панкрушев В.О. Науковий семінар до Дня української писемності і 

мови (2012) 

 

 

 
Доц. Дружинець М.Л .Круглий стіл «Мова Т.Шевченка на землі 

Придністров'я: історія та сучасність»( 2012) 

 

 

 

 



  
 

Ст. викладач Щербина В.І. Круглий стіл «Т.Г.Шевченко у колі сучасників» ( 

березень, 2013) 

 

 

 

 

 
 

Круглий стіл «Т.Г.Шевченко:світова слава генія»(березень, 2014) 

 

При кафедрі української філології функціонують гуртки:  лінгвістичний 

«Рідне слово» (керівник О.О.Леонтьєва) та літературознавчий «Русалка 

Дністрова» (керівник В.І.Щербина). Студентський осередок формує інтерес 



до творчості та навички спілкування в науковому колективі, стимулює 

проведення самостійних наукових досліджень і вивчення наукових проблем. 

Активна участь студентів на секційних засіданнях, спроба перших публікацій 

сприяють підготовці з числа найбільш здібних, активних і успішних 

студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів, використання їх 

творчого та інтелектуального потенціалу для підвищення ефективності 

освітнього процесу. 

Для абітурієнтів працює Заочна школа юного філолога (керівник 

А.О.Дубик), яка допомагає майбутнім студентам визначитись з вибором 

професії, краще підготуватися і вступити в університет на пільговій основі, 

успішно інтегруватись у вузівську систему навчання. 

Кафедра української філології бере активну участь в житті Інституту 

мови та літератури, насамперед у наукових заходах − науково-практичних 

конференціях, семінарах і круглих столах республіканського та 

університетського рівня. Завдяки новітнім інформаційним та 

медіатехнологіям вони вже стали звичними і регулярними. Особливо 

яскравими є свята до Дня університету, Дня студентів, фольклорні фестивалі 

«Придністров’я − мій рідний край», творчі вечори, пов’язані з національними 

звичаями й традиціями слов’ян та інші.  

Члени кафедри беруть участь у заходах поза межами університету: вони 

є головами та екзаменаторами державних екзаменаційних комісій, 

перевіряють роботи учнів на Республіканських олімпіадах, беруть активну 

участь у роботі НСУ, розробляють завдання і тести, оцінюють конкурсні 

роботи, рецензують шкільні програми та підручники, проводять семінари для 

вчителів шкіл. 

Протягом багатьох років кафедра української філології плідно 

співпрацює зі Спілкою українців Придністров’я та творчими об'єднаннями 

письменників, художників, музейників Придністров’я. 

Міжнародна діяльність кафедри української філології також є 

важливою складовою її розвитку та наукового зростання. Передусім − це 

участь викладачів та студентів у міжнародних конференціях, круглих столах, 

семінарах, міжнародних наукових симпозіумах та конгресах, що 

відбуваються у країнах близького та далекого зарубіжжя. Так наприклад, 

Прісовська Г.Є. і Дружинець М.Л. брали участь у симпозіумах україністів у 

м. Оломоуц, Чеська Республіка (23-25. 08. 2012  і  21-22.08.2014р.р.);  

 



 
 

Доц. Прісовська Г.Є. V симпозіум україністів м. Оломоуц ,ЧеськаРеспубліка ( 

серпень, 2012) 

 

 

 
 

Доц. Дружинець М.Л.Міжнародний літературний конгрес КНУ 

                   ім. Т.Г.Шевченка (2014) 



 
 

Доц. Дружинець М.Л.Міжнародний літературний конгрес КНУ 

                   ім. Т.Г.Шевченка (2014) 

 

М.Л. Дружинець брала участь у конгресі україністів (м.Львів, 2010), у 

конгресі, присвяченому 200-річчю Т.Г.Шевченка (Київ, 2014), де була 

нагороджена орденом-відзнакою Т.Г.Шевченка. Викладачі кафедри мають 

публікації в наукових журналах України «Слово і час», «Мова», 

«Мовознавство». 

Про міцні зв’язки, а також співпрацю з провідними вищими 

навчальними закладами України свідчать Угоди про співпрацю, зокрема з 

Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д. 

Ушинського; з Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова; з 

Херсонським державним педагогічним та Херсонським національним 

технічним університетами; з Житомирським державним університетом імені 

Т.Г. Шевченка; з Полтавським державним педагогічним університетом імені 

В.Г. Короленка; зі Львівським національним університетом імені І.Я.Франка; 

з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.  

Стабільним є проведення спільних наукових заходів, обмін делегаціями, 

робота в наукових бібліотеках, екскурсії, стажування та курси  підвищення 

кваліфікації.  

 

 



 
 

 

Д.ф.н., професор ПНПУ ім. К.Д. Ушинського Гуменний М.Х. Круглий стіл 

«Т.Г.Шевченко у колі сучасників»( березень, 2013) 

 

 

       Для читання лекцій студентам Придністровський державний університет 

запрошував з України провідних вчених-філологів: доктора філологічних 

наук, професора М.І.Пентилюк з Херсонського державного педагогічного 

університету; доктора філологічних наук, професора М.І.Степаненка, нині 

ректор Полтавського університету ім. В.Г. Короленка, доктора філологічних 

наук, професора Т.С. Мейзерську та кандидата філологічних наук, доцента 

О.Г. Шупту-В'язовську з Одеського національного університету ім. 

І.І.Мечникова, кандидата філологічних наук, доцента В.І. Сподарця та 

кандидата філологічних наук, доцента М.Р.Мельник з Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, доктора 

філологічних наук, професора М.С.Васьківа, кандидата філологічних наук, 

доцента А.В.Тімофєєва з Кам’янець-Подільського національного 

університету ім. І.Огієнка, члена Національної спілки письменників України 

Д.Р. Шупту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Д. ф. н., проф. М.С.Васьків, к. ф. н., доц. А.В.Тімофєєв 

(Кафедра української філології 2012) 

 

     Протягом багатьох років Державну атестаційну комісію кафедри 

очолювали доценти Сподарець Володимир Іванович (Південноукраїнський 

державний педагогічний університет  імені К.Д. Ушинського), Марчук Олена 

Іванівна (Південноукраїнський державний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського), Баган Олег Романович (Дрогобицький педагогічний 

університет ім. І.Я.Франка), Боєва Евеліна Володимирівна 

(Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. 

Ушинського), Коваленко Олена Анатоліївна (Одеський аграрний 

університет).                

 
 

Голова ДАКу − проректор Одеського аграрного університету, к.ф.н. , 

доцент  Коваленко Олена Анатоліївна  (2014) 



 

Підвищенню фахового рівня сприяють наукові стажування викладачів 

кафедри у вищих навчальних закладах України, навчання в аспірантурі та 

робота над дисертаціями. 

Беручи до уваги основні завдання кафедри, професорсько-викладацький 

склад приділяє особливу увагу якості професійної підготовки молодих 

фахівців. Ми усвідомлюємо необхідність міжвідомчої співпраці освітян і 

визначаємо перспективи в цій галузі. Пам’ятаємо, що головним напрямком 

модернізації системи освіти є перехід на освітні стандарти IV і V поколінь. 

Такі завдання, як пріоритетні, поставлені перед Міністерством просвіти, 

перед Придністровським державним інститутом розвитку освіти і державним 

університетом імені Т.Г.Шевченка. На засадах освітньої політики ми повинні 

здійснити модернізацію освіти: дбати про розвиток гуманітарного простору, 

про гуманізацію освіти, про посилення особистісного виміру. 

На сьогоднішній день кафедра української філології посідає чільне місце 

в науково-педагогічному та громадському житті Придністровського 

державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вона перспективна, має багато 

нерозкритих резервів,  має значний, досить потужний науковий потенціал і 

спроможна досягти   успіху в модернізації гуманітарної освіти.  
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форми навчання). – Тирасполь : Вид-во Придністровського університету, 

2009. – 80 с.  

3. Аношкіна І.О., Дубик А.О.  Українська мова (офіційна) та література. 

Відповіді на питання екзаменаційних білетів державної підсумкової атестації. 

9 клас. – Тирасполь : ДОЗ «ПДІРО», 2010. – 90 с. 

4. Аношкіна І.О.,  Дубик А.О. Українська мова (офіційна) та література. 

Відповіді на питання екзаменаційних білетів державної підсумкової атестації. 

11 клас. – Тирасполь: ДОЗ «ПДІРО», 2010. – 112 с. 

5. Українська мова та література. 5 клас. – Тирасполь, 2010. – 320 с. 

(Науковий консультант). 

      6. Дубик А.О., Щербина В.І. Основи української мовленнєвої діяльності. 

Навчально-практичний посібник для студентів заочної форми навчання 

спеціальності «Молдавська мова та література». – Тирасполь, 2011. – 70 с. 

      7.Морфологія. Навчально-методичний посібник для студентів заочної 

форми навчання. - Ч.1.- Тирасполь: Вид-во Придністровського університету, 

2011. – 65 с.  

     8.Морфологія. Навчально-методичний посібник для студентів заочної 

форми навчання. - Ч.2.- Тирасполь: Вид-во Придністровського університету, 

2011. – 90 с. 

       9. Українська мова та література. 6 клас. – Тирасполь, 2012. – 320 с. 

(Науковий консультант). 

10.Бронич І.О., Дубик А.О., Ніконова І.В. Програма навчального 

предмета «Українська (офіційна)мова) 1-4 класи (початкова загальна освіта). 

– Тирасполь, 2014.- 168с. 

 

                   Довідкові матеріали: 

 

1. Бібліографічний покажчик: Кафедра української філології Інституту мови 

та літератури Придністровського державного університету ім.Т.Г.Шевченка / 

Укл.: М.Л.Дружинець, А.О.Дубик, О.О. Леонтьєва, В.О.Осадчук, 



Г.Є.Прісовська, О.Л.Якимович / Відп.ред. М.Л.Дружинець. – Тирасполь, 

2012. – 88с. 
 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

               КРИСТЕВА (БЕЗСОНОВА) ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Народилася 2 жовтня 1973 року в селі Миколаївка Білгород-Дністровського 

району Одеської області, Україна. 

У 1995 році закінчила Одеський державний університет імені І.І.Мечникова. 

Працює в ПДУ ім. Т.Г.Шевченка: 

з 1995 р. - викладач кафедри української філології; 

з 1999 р. - старший викладач кафедри української філології. 

Заступник завідувача кафедри української філології. 

Основний напрям наукової роботи – мовознавство та  

лінгводидактика. 

Головна проблематика наукових досліджень –  усне мовлення    в 

умовах полілінгвізму. 

Загальна кількість наукових та методичних праць – 17. 

                                

                        Наукові статті: 

       

 1. Родинні найменування в епістолярії Лесі Українки // Актуальные 

проблемы межкультурной коммуникации в новых геополитических 

условиях: Материалы международной научно-практической конференции. - 

Тирасполь, 2002. - С. 180-182. 

2. Комунікативний підхід до викладання і вивчення української мови як 

офіційної в ПДУ ім. Т.Г.Шевченка // Языковое сознание и практика 

межкультурной коммуникации: Материалы XI научной конференции 

профессорско-преподавательского состава филологического факультета .- 

№3. - Тирасполь: РИО ПГУ,  2003. - С.79 – 81. 



3. Розвиток діалогічного мовлення студентів ВНЗ в умовах полікультурного 

простору // Актуальні проблеми сучасної філології: Матеріали міжнародної 

науково–практичної конференції. -  №4. -  Тирасполь: РВВ ПДУ,  2004. - С. 

256 – 258. 

4. Формування й розвиток аудіативних умінь студентів ВНЗ в умовах 

полікультурного простору // Современные процессы межкультурного 

взаимодействия и языковая практика: Материалы международной научно-

практической конференции. - № 5. - Тирасполь:  Изд-во  Приднестровского  

университета,  2005. - С. 190-191.  

           5. Лінгводидактичні напрямки розвитку усного українського мовлення 

студентів ВНЗ  // Взаимодействие культур и полилингвизм Приднестровья: 

становление и развитие: Материалы международной научно-практической 

конференции. - № 6  . - Т.2. - Тирасполь:  Приднестровский университет,  2007. 

- С. 4-8. 

        6. Розвиток усного українського мовлення студентів ВНЗ в умовах 

полікультурного простору Придністров’я// Приднестровское наследие: Сб 

науч. тр. - Вып.№4. – Тирасполь: Изд-во Приднестровского университета, 

2011. – С. 139-142. 

7. Стилістичні функції конфесійної лексики в романі Валерія Шевчука «Око 

Прірви» // Михаило-Архангельские чтения: Сб. материалов VІІ международной 

науч.-практич. конференции. – Рибниця, 2012. – С.279-281.  

9. Формування й удосконалення вимовних норм на практичних заняттях 

з української мови // Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи: Зб. 

наук. праць. – Одеса-Тирасполь, 2012. – С.22-28. 

10.Формування орфоепічних навичок українського мовлення студентів 

вищих навчальних закладів в умовах полілінгвізму // Приднестровское 

наследие: Сб. науч. тр. - Вып. № 5. -   Тирасполь, - 2012. С.108-110. 

        11.Функціонування соціально маркованої лексики в ареалі 

полілінгвістичної комунікації//Актуальні проблеми мовознавства та 

літературознавства: Зб. наукових статей. – Тирасполь, 2014. – С.10-15.                 

 

                 Навчально-методичні посібники, рекомендації: 

 

1.Вступ до мовознавства. Навчально-методичний посібник для студентів 1 

курсу спеціальності  УМЛІМ. - Тирасполь, 2006. - 90 с. (Кафедральне видання).                            

2.Фонетика і фонологія. Навчально-методичний посібник для студентів 

філологічного факультету денної та заочної форми навчання. - Тирасполь, 2008. - 

90с. (Кафедральне видання). 

 3. Українська мова. Навчально-методичні рекомендації для студентів 

бакалавріату аграрно-технологічного факультету. – Тирасполь:Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2012. -  72 с.  

4. Вступ до мовознавства. Практикум для студентів бакалавріату. - 

Тирасполь, 2013. -  78 с. (Кафедральне видання). 



5. Історія світової літератури: I третина  ХІХ століття. Романтизм// 

Методичні рекомендації для бакалаврів спеціальності «Вітчизняна філологія. 

Українська мова, література та іноземна мова». – Тирасполь, 2014. – 108с.  

6. Українська мова. Навчально-методичні рекомендації для студентів 

заочної форми навчання. - Тирасполь, 2014. – 90 с. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

               ЛЕОНТЬЄВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
 



Народилася 18 грудня 1983 року в с. Суклея Слободзейського району 

Придністровської Молдавської Республіки. 

У 2006 році закінчила з відзнакою філологічний факультет 

Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. 

З 2006 р. працює викладачем кафедри української філології Інституту 

мови та літератури Придністровського державного університету                                 

ім. Т.Г. Шевченка.  

2007-2008 рр. – секретар літературного гуртка «Русалка Дністрова». 

З 2010 р. – здобувач кафедри РМЛПШ Придністровського державного 

університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема дисертаційного дослідження 

«Порівняльний аналіз семантичних типів іменних предикатів як засіб 

формування лінгвістичної компетенції студентів-філологів». 

З 2010 р. – керівник студентського лінгвістичного наукового гуртка 

«Рiдне слово».  

З 2012 р. - заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи. 

 

Основний напрям наукової роботи – мовознавство: синтаксис, 

семантика, методика викладання української мови. 

Головна проблематика наукових досліджень – семантичний аспект 

функціонування іменних предикатів. 

Загальна кількість наукових та публіцистичних статей – 18. 

 

Наукові статті: 

 

        1.Історична основа й образи першохристиян у драмі Лесі Українки 

«Руфін і Прісцiлла»//Покровские чтения: Сборник научных докладов. – 

Тирасполь, 2007. – С.139-142. 

         2.Роль православ’я у розвитку літератури//История литературы 

Приднистровья. – Том 2. - Тирасполь: ИПУ, 2009.– С. 289-297. 

    3.Роман Андрія Кокотюхи «Легенда про безголового» як зразок 

українського детективу//Сборник материалов 6 международной научно-

практической конференции «Михайло-Архангельские чтения». - Рыбница, 

2011. – С. 70-72. 

    4.Біблеїзми у творчості Т.Г. Шевченка // Міжкультурна комунікація: 

проблеми та перспективи: Збірник наукових праць. - Тирасполь, 2012. – С. 

243-248. 

    5.Функціонування фразеологічних одиниць у мові друкованих ЗМІ 

Придністров’я // Приднестровское наследие. – Тирасполь, 2012. - №3. - С. 

113-116. 

    6.Проблема семантичних типів іменних предикатів у курсі синтаксису 

української мови (на матеріалі листів Т.Г.Шевченка) // Материалы 

международной научно-практической конференции «Проблемы 

модернизации образовательного процесса в школе и вузе. Традиции и 

инновации в педагогике начальной школы». – Симферополь, 2013. – С. 112-

113. 



    7.Семантичний аспект функціонування іменного предиката із 

значенням порівняння в українській мові (на матеріалі творів 

Л. Костенко)// Материалы международной научно-практической 

конференции «Языковое образование студентов-нефилологов: теория и 

практика» - Тирасполь, 2013. – С. 131-136. 

    8.Типологія висловлювань зі значенням стану в романі Л.Костенко 

«Записки українського самашедшого» // Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. 

Серія Філологія (мовознавство): збірник наукових праць. – Вінниця, 2013.- 

Вип.17. - С.219-223. 

       9. Мовна та лінгвістична компетенції як основи професійності 

майбутнього філолога / Міжкультурна комунікація: проблеми та 

перспективи: збірник наукових праць. - Серія: Культура. Мовознавство. 

Література. – Тирасполь, 2014.- С. 117-122 

   10.Функціонування іменного предиката з семантикою оцінки у 

публіцистичних текстах// Науковий вісник Харківського державного 

університету. – Серія:  Лінгвістика. - Вип. 21. - Херсон: Херсонський 

державний університет, 2014. - С.180 - 184.  

    11.Функціонування предикатів із значенням локативності у розмовному 

стилі // Педагогический альманах: наука и практика / Приднестровский 

научный центр Южного отделения Государственной академии наук 

«Российская академия образования». – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-

та, 2014. – С. 102-106. 

         

          Навчально-методичні посібники, рекомендації: 

1. Синтаксис русского языка в таблицах и определениях: Учебно-

методическое пособие для учащихся 9 – 11 классов школ с молдавским и 

украинским языками обучения./ Л.И. Демченко, Н.П. Матреницкая, С.Н. 

Гореева, Е.А. Леонтьева. - Тирасполь, ПГИРО, 2014. – 86 с.  

2. Сучасна зарубіжна література: Навчально-методичні 

рекомендації / А.В. Хлопова, О.О. Леонтьєва. - Тирасполь, 2014. - 161 с. 

3. Виразне читання: Навчально-методичні рекомендації / 

О.П. Вартик, О.О. Леонтьєва. – Тирасполь, 2015. – 128 

 

Довідкові матеріали: 

 

1.Бібліографічний покажчик: Кафедра української філології Інституту мови 

та літератури Придністровського державного університету ім.Т.Г.Шевченка / 

Укл.: М.Л.Дружинець, А.О.Дубик, О.О. Леонтьєва, В.О.Осадчук, 

Г.Є.Прісовська, О.Л.Якимович / Відп.ред. М.Л.Дружинець. – Тирасполь, 

2012. – 88с. 

2. З історії кафедри української філології /Бібліографічний покажчик: 

Кафедра української філології Інституту мови та літератури 

Придністровського державного університету ім.Т.Г.Шевченка / Укл.: 



М.Л.Дружинець, А.О.Дубик, О.О. Леонтьєва, В.О.Осадчук, Г.Є.Прісовська, 

О.Л.Якимович / Відп.ред. М.Л.Дружинець. – Тирасполь, 2012. – С 3-17. 

 

 

 

Публіцистичні статті: 

 

1.Відкриття Центру української культури // Газета «Придністровський 

університет». – 2006. – № 11-12. – С. 3. 

2.Перша в історії ПДУ // Газета «Придністровський університет». – 2012. 

– № 5-6. – С. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   МУРЗИЧЕВА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА 

          

     Народилася 8 квітня 1951 року в с. Щасливка Доманівського району 

Миколаївської області. У 1970 році закінчила Балтське педучилище, а в 1977 

році Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова.  

     Працює в Інституті мови та літератури Придністровського державного 

університету ім. Т.Г. Шевченка з 1997р. – старшим викладачем кафедри 

української філології. 

Основний напрям наукової роботи – українське мовознавство: синтаксис, 

культура мови. 

Головна проблематика наукових досліджень – культура мовлення та 

міжмовні зв’язки.  

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 34. 

                     

                                     Наукові статті: 
     

    1. Мовні засоби художньо-образної конкретизації та деталі у романі 

О.Гончара „Прапороносці” // Взаимодействие языков и формирование 

речевой культуры личности .- Тирасполь: РИО ПГУ, 2001. – С. 87- 90.                                           

     2.Мурзичева Л.М., Убийвовк Н.В. Покровонько, покрий мою головоньку // 

Покровские чтения.- Книга 2-3. - Тирасполь, 2001.- С.18-19. 

     3. Слово в сучасних говорах /говірках/ української мови в Придністров’ї // 

Вестник Приднестровского университета.- №1 .- Тирасполь, 2001. - С.50-53. 

    4. Словосполучення як підпорядкована реченню синтаксична одиниця // 

Тирасполь: педагогический поиск.- №1-2 . - Тирасполь, 2001. – С.9-10. 



   5. Убийвовк Н.В., Мурзичева Л.М. Значення Пересопницького Євангелія 

1556-1561 рр. для української літературної мови // Покровские чтения. - 

Книга 2-3. - Тирасполь, 2001.- С.71-72. 

   6. Християнські та біблійні мотиви в українській літературі // Покровские 

чтения. - Книга 2-3. – Тирасполь, 2001. -С. 58-59. 

   7. Семантико-стилістичний аналіз синонімів на позначення характеру у 

мові роману „Собор” О.Гончара//Актуальные проблемы межкультурной 

коммуникации в новых геополитических условиях:Материалы 

международной научно-практической конференции 27-29 мая 2002.-

Тирасполь, 2002.- С.174-176. 
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вправи, завдання» ( Кафедрально. Електронний варіант).–Тирасполь,2006.–72 

с. 

    4.Навчально-методичний посібник «Український практичний синтаксис 

/друга частина/» (Кафедрально).- Тирасполь , 2009. – 80 с.   
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6. Навчально-методичний посібник «Українська мова. Частина перша». Для 
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                  ОСАДЧУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА 

 

       Народилася 29 жовтня 1954 року в с. Ближній Хутір Тираспольського 

району МРСР. 

        1976 року закінчила Бельцький державний педагогічний інститут            

ім. А. Руссо. Отримала кваліфікацію вчителя німецької мови середньої 

школи. 

      Реалізувала себе як вихователь дитячого садка та групи продовженого 

дня, бібліотекар. 

     З  1992 року кардинально змінила сферу діяльності.  Маючи деякий досвід 

роботи у сфері відродження української мови, стала перекладачем редакції 

програм українською мовою Радіо ПМР. Працювала редактором-стилістом, 

редактором випуску програм, керівником редакції. Вела авторські програми 

«Православна сторінка», «Урок української мови», «Калинчине віконце». 

     З вересня 2009 року працює лаборантом кафедри української філології 

Інституту мови та літератури і  провідним фахівцем Центру української 

культури ПДУ ім. Т.Г. Шевченка. 

     У 2010-2011роках пройшла професійну перепідготовку у 

Придністровському державному інституті розвитку освіти, здобула 

додаткову кваліфікацію «Учитель української мови та літератури» з  правом 

ведення професійної  діяльності у галузі загальної освіти. 

 Сфера інтересів: історія, народознавство, краєзнавство та філологія. 
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- 9.11.2013. 
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//spsu.ru/ru/university/news/1662-lvartoviir-ykransko-kyltyri.html . - 9.12.2013. 

      17. «Вартовий» української культури» // Газета «Приднестровский 

университет» . – 27.12.2013. 

      18. День Соборності і Свободи України // 

http://spsu.ru/ru/university/news/1739-den-sobornost--svobodi-ykrani.html .- 

22.01.2013. 

      19. Кроки зростання. До 20-ої річниці створення кафедри української 

філології Інституту мови та літератури Придністровського державного 

університету ім. Т.Г. Шевченка. - Слово і час.- № 11. - Київ, 2014.- С.98-102. 
          20.Кроки зростання.  До 20 річниці заснування кафедри української 

філології // Газета «Гомін».- 29  . 09.2014. 
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                    ПАЗІНА (ДАТІЙ ) НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА   

Народилася 12 липня 1987 року в с. Катеринівка Кам'янського району 

Придністровської Молдавської Республіки. 

 У 2009р. закінчила з відзнакою Придністровський державний університет 

ім. Т.Г. Шевченка. 

Працює в Придністровському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка:  

з 2009 р. – викладач-стажер кафедри української філології; 

з 2010 р. – викладач кафедри української філології. 

Основний напрям наукової роботи – українське мовознавство: 

фразеологія, лексикологія; методика викладання української мови. 

Головна проблематика наукових досліджень – синхронічний аспект 

у дослідженні фразеології та лексикології української мови.  

 Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 4. 

 

Наукові статті: 

      

   1. Особливості вивчення української мови у діаспорі//Актуальні проблеми 

викладання української мови та літератури в організаціях освіти ПМР. – 

Тирасполь: ДОЗ ПДІРО, 2009. – С.156-160. 

     2.Диференційована робота при вивченні української мови як офіційної на 

етапі закріплення вивченого матеріалу в технічному коледжі ім. Гагаріна. // 

Розвиток освіти українською мовою в Придністров'ї: реалії, проблеми, 

перспективи: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції, 19 листопада 2010 . - Рибниця, 2010. — С. 82-89. 

     3.Особливості функціонування застарілої лексики як стилістичного засобу 

відтворення колориту доби кріпацтва (на матеріалі творів І.С.Нечуя-

Левицького «Микола Джеря» та  «Кайдашева сім’я» // Культурно-языковое 

многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых процессов 

современности: Материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию Института языка и литературы. – 

Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2010. – С.76-79. 

                           



                         Навчально-методичні посібники: 

          1.Датій Н.В.,  Щербина В.І.,  Якимович О.Л.  Українська література ІІ пол. 

ХХ століття. Навчально-методичний посібник для студентів денного та заочного 

відділень спеціальності «Українська мова, література та іноземна мова». –

Тирасполь : РВВ ПДУ, 2010.- 199 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             ПРІСОВСЬКА ГАЛИНА ЄВГЕНІВНА 

Народилась 26 березня 1960 року в м. Одеса. У 1982 році закінчила 

Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю 

„Філолог. Викладач російської мови як іноземної”. У 1990 році захистила 

кандидатську дисертацію. А в 2002 році пройшла перепідготовку в 

Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова за фахом „Викладач 

української мови”. Кандидат філологічних наук – з 1990 р., доцент – з 1994 р. 

Працює в ОНПУ: 

з 1982 р. – асистентом, з 1987р. – старшим викладачем, з 1992р.- 

доцентом; 
з 2001р. – завідувачем кафедри „Українська мова та 

суспільствознавство”, 

 з 2010 р. – доцентом кафедри "Лінгводидактика",  

з 2014 р. – завідувачем кафедри "Лінгводидактика". 

З 2009р. працює доцентом кафедри української філології Інституту 

мови та літератури Придністровського державного університету ім. Т.Г. 

Шевченка. 

З 2014 –  завідувачем кафедри "Лінгводидактика". 

Сфера наукових інтересів – лексикографія, лексикологія, 

соціолінгвістика,  методика викладання української мови.  

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 60.   
 

Наукові статті: 
1. Присовская Г.Е. Обучение чтению художественных текстов с 
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2002. - 60 с. 

7. Прісовська Г.Є., Павліченко Н.В., Рутковська М.О., Єрмоленкова І.М. 

Методичні матеріали та завдання до курсу “Українська мова” (для слухачів 

заочної форми навчання та приміських ФМК). - Вид. 2-е випр. і доп. - Одеса: 

ОНПУ, 2003 – 53с. 

8. Прісовська Г.Є., Єрмоленкова І.М. Українська мова. Методичні 

матеріали для самостійної роботи студентів. Морфологія. - Одеса: ОНПУ, 

2004.- 32c. 

9. Прісовська Г.Є., Павліченко Н.В. Робочий зошит з української мови . 

– Вид 2-е, випр. і доп.- Одеса: ОНПУ, 2004. – 25 c. 



10. Прісовська Г.Є., Павліченко Н.В., Рутковська М.О., Єрмоленкова 

І.М. Практична морфологія: Методичні матеріали до курсу "Українська 

мова".-  Вид 2-е., випр. й доп. - Одеса: ОНПУ, 2004. – 34 с. 

11. Прісовська Г.Є., Павліченко Н.В., Рутковська М.О., Єрмоленкова 

І.М. Практична фонетика: Методичні матеріали до курсу ''Українська мова''. - 

Вид.2-е, випр. і доп. – Одеса: ОНПУ, 2004. – 35 c. 

12. Українська мова. Конспект лекцій. Для студентів усіх спец. 

денної форми навчання в ІДП. - Одеса: ОНПУ, 2004.-77 с. 

13. Прісовська Г.Є., Рутковська М.О. Пишемо правильно українські 

диктанти: Методичні матеріали з української мови. – Вид. 3-є, випр. і доп. – 

Одеса: ОНПУ, 2006.- 42 с.  

14. Прісовська Г.Є., Павліченко Н.В., Рутковська М.О., Єрмоленкова 

І.М. Орфографія: Методичні матеріали до курсу ''Українська мова''. –  Вид. 2-

е, випр. і доп. – Одеса: ОНПУ, 2007.- 68 с. 

15. Прісовська Г.Є., Павліченко Н.В., Рутковська М.О., Єрмоленкова 

І.М. Правопис частин мови: Методичні матеріали до курсу ''Українська 

мова''. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Одеса: ОНПУ, 2007. - 90 с. 

16. Прісовська Г.Є., Єрмоленкова І.М., Павліченко Н.В., Рутковська 

М.О. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник. – Для 

студентів підготовчих відділень та курсів негуманітарного профілю очної та 

заочної форми навчання в ІДП. – Одеса, 2007.- 316 с. (з грифом Міністерства 

освіти і науки України). 

17. Прісовська Г.Є., Єрмоленкова І.М. Українська мова. Конспект лекцій 

(З додатками). Для студентів усіх спец. очної та заочної форми навчання в 

ІДП. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Одеса, 2007. – 136 с. 

18. Прісовська Г.Є., Павліченко Н.В Українська мова. Робочий зошит. – 

Вид 2-е., випр. й доп. - Одеса: ОНПУ, 2007. – 44 с. 

19. Прісовська Г.Є., Павліченко Н.В., Рутковська М.О., Єрмоленкова 

І.М. Синтаксис. Пунктуація: Методичні матеріали до курсу „Українська 

мова- Вид. 2-е, випр. і доп. - Одеса: ОНПУ, 2008.-  78с. 

 

Довідкові матеріали: 

 

1.Бібліографічний покажчик: Кафедра української філології Інституту мови 

та літератури Придністровського державного університету ім.Т.Г.Шевченка / 

Укл.: М.Л.Дружинець, А.О.Дубик, О.О. Леонтьєва, В.О.Осадчук, 

Г.Є.Прісовська, О.Л.Якимович / Відп.ред. М.Л.Дружинець. – Тирасполь, 

2012. – 88с. 

 

 

 



 
 ТРЕТЯЧЕНКО АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА 

 

Народилася 22 листопада 1980 року в м. Бендери.  

У 1998 році закінчила Тернопільську загальноосвітню школу                        

№ 20 ім. Василя Симоненка. 

У 2003 році закінчила Придністровський державний університет                     

ім. Т. Г. Шевченка, у 2011 році – заочну аспірантуру Кам’янець-

Подільського національного університету ім. Івана Огієнка за 

спеціальністю «Українська література».  

У 2014 році успішно захистила кандидатську дисертацію 

«Проблематика і художня своєрідність поетичної творчості Володимира 

Підпалого». 

Працює в ПДУ ім. Т. Г. Шевченка: 

з 2003 р. – викладачем-стажером кафедри української філології;     

з 2004 р. – викладачем кафедри української філології;     

з 2011 р. – старшим викладачем кафедри української філології 

Інституту мови та літератури. 

З 2010 р. по 2013 р. очолювала Центр української культури 

університету. 

Нагороджена Почесними грамотами ПДУ ім. Т. Г. Шевченка (2008, 

2009) та Почесною грамотою Міністерства просвіти ПМР (2012). 

Основний напрям наукової роботи – українське літературознавство: 

історія української літератури ХХ ст. 

Головна проблематика наукових досліджень – еволюція домінантних 

мотивів та образів у творчості поетів-шістдесятників (зокрема,                               



В. Підпалого),  аналіз особливостей жанрової системи та образно-тропеїчних 

аспектів мовного стилю митця, дослідження специфіки назв кольорів у 

творчому доробку письменника.  

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 25. 

 

Наукові статті: 

 

          1.Власні назви у складі фразеологічних одиниць // Актуальні проблеми 

сучасної філології: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 

– Тирасполь: РВВ ПДУ, 2004. – С. 214-216. 

          2. Вивчення української мови як офіційної студентами нефілологічного 

профілю // Совершенствование качества университетского педагогического 

образования: Материалы научно-практической конференции 4 октября 2004 

года. – Тирасполь, 2005. – С. 176-178. 

          3.Природа у творчості Володимира Підпалого // Взаимодействие 

культур и полилингвизм Приднестровья: становление и развитие: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Том 2. – Тирасполь: 

Изд-во Приднестр. ун-та, 2007. – С. 99-101. 

         4.Творчість Володимира Підпалого: штрихи до літературного портрету// 

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: 

Філологічні науки. – Вип. 15. – Том II. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 

2007. – С. 15-17. 

         5.Редакторська та видавнича діяльність Володимира Підпалого // 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 17. – Кам’янець-Подільський: ПП 

Буйницький, 2008. – С. 186-187. 

          6.Символіка синього кольору в ліриці  Володимира Підпалого// Наукові 

праці Кам’янець-Подільського національного університету: Збірник за 

підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і 

аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного 

університету. – Вип. 7. − Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський 

національний університет, 2008. − Т. 2. − С. 76-77.  

         7.Жанрово-тематичне розмаїття творчої спадщини Володимира 

Підпалого // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 19. – Кам’янець-

Подільський: ПП Буйницький О. А., 2009. – С. 199-202. 

         8.Робота з текстом на заняттях української мови як офіційної в 

інженерно-технічному коледжі // Актуальні проблеми викладання 

української мови та літератури в організаціях освіти ПМР: Матеріали 

республіканської науково-практичної конференції. – Тирасполь: ДОЗ 

«ПДІРО», 2009. – С. 75-77. 

          9.Колористика художнього світу Володимира Підпалого // Наукові 

праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка: Філологічні науки. – Вип. 21. – Кам’янець-Подільський: ПП 

Потапов, 2010. – С. 183-186. 



         10.Образ матері у творчості Володимира Підпалого // Історико-  

літературний журнал. – Одеса, 2010. – № 18. – С. 601-608. 

          11.Образно-тропеїчні аспекти мовостилю Володимира Підпалого // 

Наукові праці Кам’янець-Подільського  національного університету: Збірник 

за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і 

аспірантів. – Вип. 9. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2010. − Т. 3. − С. 56-57. 

           12.Ознайомлення з культурою спілкування на заняттях української 

мови як офіційної // Розвиток освіти українською мовою в Придністров’ї: 

реалії, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції, 19 листопада  2010. – Рибниця, 2010. –  С. 72-74. 

            13.Філософські мотиви у ліриці Володимира Підпалого // XX століття: 

від модерності до традиції: Зб. наук. праць. – Вип. 1. Естетика і поетика 

творчості Леоніда Мосендза / Ред. колегія: І. Руснак (голов. ред.),           О. 

Баган (заступ. голов. ред.), А. Гуляк та ін. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 

2010. – С. 248-251. 

           14.Художні особливості поетичного мовлення Володимира Підпалого 

// Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых 

процессов современности: Материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 80-летию Института языка и литературы. – 

Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2010. – С. 130-132. 

          15.Творчість Володимира Підпалого в контексті «тихої лірики»           

українського літературного шістдесятництва //  Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні 

науки. – Вип. 25. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011.           

– С. 505-508. 

          16.Образ Т. Г. Шевченка в поетичному доробку Володимира Підпалого 

// Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи: збірник наукових 

праць / Держ. заклад «Південноукраїнський нац. пед. ун-т                                         

ім. К. Д. Ушинського», Ін-т мов світу (и др.); ред. кол.: М. Л. Дружинець.             

– Тирасполь: Поліграфіст; Одеса: Б.и., 2012. – С. 390-393. 

        17.Фольклорні джерела творчості Василя Стуса // Проблеми і проекції 

сучасного українського мовного і літературного процесу: Зб. наук. праць І 

Міжнародної студентської науково-практичної конференції / Відп. ред. М. Л. 

Дружинець. – Тирасполь, 2012. – С. 233-236. 

       18.Володимир Підпалий у контексті «тихої лірики» // Слово і час.             

– 2013. – № 6. – С. 87-92. 

       19.Жанрово-стильова своєрідність поезії Володимира Підпалого // 

Мандрівець. – 2013. – № 5.  – С. 48-51. 

        20.Художній світ творів для дітей Володимира Підпалого  // Spheres of 

culture. − Volume VІ. – Lublin, 2013. – S. 86-90. 

        21.Проблематика і художня своєрідність поетичної творчості 

Володимира Підпалого: Автореферат дис.  канд. філол. наук – Одеса, 2014.            

– 20 с. 



        22.Художня рецепція постаті Т.Г.Шевченка у ліриці Володимира 

Підпалого//Тарас Шеченко і сьогодення: Матеріали  Міжнародної науково-

практичної конференції. – Сімферополь, 2014. –  С.146-149. 

 

Навчально-методичні вказівки, рекомендації: 

1. Українська усна народна творчість у Придністров’ї // История 

литературы Приднестровья. – Тирасполь, 2008. – Т. I. – С. 175-211.   

     2.Історія української літератури І половини ХХ ст. (Методичні 

рекомендації для студентів IV курсу Iнституту мови та літератури) / Укл.:                         

Щербина В. І., Третяченко А. В, Якимович О. Л. – Тирасполь: Вид-во 

Придністровського університету, 2012. – 109 с. 

     3.Фольклорна практика (Методичні вказівки  для студентів I курсу 

Iнституту мови та літератури) / Укл. Третяченко А. В., Якимович О. Л.                    

– Тирасполь: ТОВ «Літера», 2012. – 24 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                  

ХЛОПОВА (МУКОМЕЛ) АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА 

   

      Народилася 19 листопада 1984 р. у м. Шаргороді Шаргородського району 

Вінницької області.  

   У 2007 р. закінчила з відзнакою українське відділення Придністровського 

державного університету ім. Т.Г. Шевченка. 

    Працює викладачем кафедри української філології ПДУ з 2007 року.   

     У 2012 році була нагороджена почесною грамотою за багаторічну, 

добросовісну працю в справі навчання та виховання підростаючого 

покоління й високий професіоналізм.  

      Загальна кількість наукових та науково-методичних    праць -12 . 

Основний напрям наукової роботи – сучасна українська література. 

Головна проблематика наукових досліджень – містична складова в 

українській постмодерній прозі: до проблеми типології. 

 

                           Наукові статті: 

        

       1.   Мова професійного спілкування: особливості викладання української 

мови як офіційної в інженерно-технічному інституті та на медичному 

факультеті // Актуальні проблеми викладання української мови та літератури 

в організаціях освіти ПМР: Матеріали республіканської науково-практичної 

конференції. – Тирасполь: ДОЗ «ПДІРО», 2009. – С. 83-87. 

       2.  Містичне, окультне та ритуальне у романі В.Шкляра «Ключ» // 

Наукові праці Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка: 



Філологічні науки. – Вип. 21. – Кам’янець-Подільський: ПП Потапов, 2010. – 

С. 162-165. 

         3.   Отруйна флористика образотворення у романі О. Ульяненка 

«Серафима» // Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале 

этноязыковых процессов современности: Материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 80-летию Института языка 

и литературы. – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2010. – С. 102-103. 

        4.    Помилки в українському мовленні студентів національних спільнот 

// Розвиток освіти українською мовою в Придністров’ї: реалії, проблеми, 

перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19 

листопада 2010. – Рибниця, 2010. – С. 75-81.  

        5. Містична інфернальність образів роману Г.Пагутяк «Слуга з 

Добромиля» // Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи: Зб. 

наук. праць І Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса-

Тирасполь, 2012. – С. 410-418. 

        6.  Пасіонарність чи надприродність за повістю Марини Соколян 

«Балада для Кривої Варги» // Міжкультурна комунікація: проблеми та 

перспективи: Зб. наук. праць І Міжнародної науково-практичної конференції. 

– Одеса-Тирасполь, 2012. – С. 419-424. 

       7. Релігійна заангажованість п’єси Надії Марчук «Калина та 

Песиголовці» // Михаило-Архангельские чтения: Сборник материалов VII 

международной научно-практической конференции 16 ноября 2012 г. – 

Рыбница, 2012. – С. 476-478. 

       8.   «Струни моєї душі…» сторінками україномовної поезії В.Сайнчина 

(Дещо до скарбнички вчителя-словесника) // Педагогический вестник 

Приднестровья. - № 4, 2012. – С. 199-205. 

       9. Хлопова А.В., Яковлєва К. Художня еротика в поезії Юрія 

Андруховича (на матеріалі збірки «Екзотичні птахи і рослини з додатком 

«Індія») // Проблеми і проекції сучасного українського мовного і 

літературного процесу: Зб. наук. праць І Міжнародної студентської науково-

практичної конференції. – Тирасполь, 2012. – С. 249-256. 

     10. Містичне у структурі вибору героїв «Казки про калинову сопілку» 

О.Забужко//Вестник Приднестровского государственного университета. – 

Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2013. – С. 68-73.  

        11. Містичний психотип героя-вбивці у романах О.Ульяненка 

«Серафима» та «Дофін Сатани»  //Актуальні проблеми мовознавства та 

літературознавства: Зб. наукових статей. – Тирасполь, 2014. – С.441-447.                                                                                              

 

                  Навчально-методичні рекомендації: 

      

     1.Українська мова: Навчально-методичні рекомендації (для студентів 

бакалавріату нефілологічного профілю) / Укладач А.В. Хлопова. – 

Тирасполь, 2012. – 132 с.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

                              ЩЕ Р Б И Н А   В А Л Е Н Т И Н А   І В А Н І В Н А 

     Народилася 20 березня 1963 року в с. Слов’яно-Сербка Велико-

Михайлівського району Одеської області. 

    1982 року  з відзнакою закінчила Білгород-Дністровське педагогічне 

училище. 

  У 1986 році закінчила Тираспольський державний педагогічний 

інститут ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Психологія і педагогіка». 

2011 року з відзнакою  закінчила Придністровський державний 

університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова та 

література». 

Працює в ПДУ  ім. Т.Г.Шевченка: 

з 1997 р. – старший лаборант кафедри української мови;  

          з 1998 р. – викладач; 



 з 2004  по 2007 рр. працювала на посадах заступника декана 

філологічного факультету заочного відділення та заступника директора 

Інституту мови та літератури з навчальної роботи.  

    З 2013р. керівник Центру української культури університету. 

Основний напрям наукової роботи – ономастика. 

Головна проблематика наукових досліджень –  склад та динаміка 

особового іменника м. Тирасполя. 

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць -  24, у тому 

числі 4 навчально-методичних посібники: «Українська література ІІ пол. ХХ 

ст.», «Основи української мовленнєвої діяльності», «Історія української 

літератури І пол. ХХ ст.». 

                                            Наукові статті : 

      1.  Перлини церковного будівництва в ім’я  Божої Матері // Покровские 

чтения. -Кн. 4. -Тирасполь, 2002 - С. 60-62. 

     2.   Російсько-українська двомовність  // Актуальные проблемы 

межкультурной коммуникации в новых геополитических условиях. -

Тирасполь, РИО ПГУ, 2002 - С. 183-185. 

      3.   Києво-Могилянська академія як центр освіти і науки в Україні (історія 

і сучасність) // Покровские чтения.- Кн.5. -Бендеры, 2003 - С. 151-154. 

      4.   Кличний відмінок в українському мовленнєвому етикеті // Языковое 

сознание и практика межкультурной коммуникации: Материалы ХІ научной 

конференции профессорско-преподавательского состава филологического 

факультета (сб. №3). -Тирасполь, РИО ПГУ, 2003 - С. 124-128. 

       5.   Видатні діячі України і Києво-Могилянська академія // Покровские 

чтения. -Кн.6. -Бендеры, 2004 - С. 87-89. 

      6.  Людина в творчості Є. Гуцала // Актуальні проблеми сучасної 

української філології: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції. -Зб. №4. -Тирасполь, РВВ ПДУ, 2004 – С. 96-98. 

       7.  Художня інтерпретація природи у творчості Є.Гуцала // Современные 

процессы межкультурного взаимодействия и языковая практика. -Сб. №5. -

Тирасполь, РИО ПГУ, 2005 – С. 197- 198. 

     8.  Є.Гуцало і Я.Кавабата: аспект спорідненості і відмінності// 

Взаимодействие культур и полилингвизм Приднестровья: становление и 

развитие: Материалы международной научно-практической конференции. -Т. 

2 . –Тирасполь:РИО ПГУ, 2007.-С. 120-124. 

     9.Психологічна наповненість образів і ситуацій у творчості Є.Гуцала і 

Я.Кавабата // Вестник Приднестровского университета. -Тирасполь, РИО 

ПГУ, 2007 – С. 68-73. 

      10. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь у старшокласників  // 

История и этапы развития учебной организации по подготовке кадров 

производственного назначения: Сборник материалов Республиканской 

научно-практической конференции, 21 мая 2009 г. -Бендеры, 2009. – С. 195-

198. 



      11.Сучасний підхід щодо питання формування мовної особистості // 

История и этапы развития учебной организации по подготовке кадров 

производственного назначения: Сборник материалов Республиканской 

научно-практической конференции ,21 мая 2009 г.- Бендеры, 2009 – С. 241-

243. 

   12.  Формування комунікативно-мовленнєвих умінь в учнів старшої школи 

// Актуальні проблеми викладання української мови та літератури в 

організаціях освіти ПМР:Матеріали Республіканської науково-практичної 

конференції.- Тирасполь, 2009 - С. 66-70. 

     13.   Психологізм роману Ірен Роздобудько «Дванадцять, або Виховання 

жінки в умовах, не придатних для життя» //Розвиток освіти українською 

мовою в Придністров'ї: реалії, проблеми, перспективи: Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, 19 листопада 2010. – Рибниця, 

2010. – С. 99-105.   

     14.   Художній світ малої прози Є. Гуцала// Культурно-языковое 

многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых процессов 

современности. –Тирасполь: Изд-во Приднестровского университета,  2010. – 

С. 128-130.  

        15.  Біблійна поетика і мотиви у творчості В.Стуса. Михайло-

Архангельские чтения.- Рибниця, 2011. 

        16.   Динаміка найуживаніших особових імен м.Тирасполя. //Записки з 

ономастики. –Вип., 15.-Одеса: «Астропринт» , 2012 – С. 22-31. 

        17.Динаміка особових імен м.Тирасполя середини ХХ ст. // Вестник 

Приднестровского университета. Серия: гуманитарные науки.- Тирасполь 

:Издательство Приднестровского университета, 2012 – С.59-63. 

       18.   Популярні імена м.Тирасполя 1950-1974 рр.: склад і динаміка// 

Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи. Збірник наукових 

праць. -Одеса – Тирасполь, 2012 – С. 445-449. 

          19. Мурзичева Л.М., Щербина В.І. Інформаційні технології та 

комп’ютерне тестування у вищих навчальних закладах. 

Михайлоархангельські читання.- Рибниця,2013. –С.403-405. 

          20. Щербина В., Вартик О. - Уподобання мешканців м.Тирасполя: 

жіночий іменник //Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства: 

Зб. наукових статей. – Тирасполь, 2014. – С.472-477.                 

 

                                Навчально-методичні посібники, рекомендації : 

1.Основи української мовленнєвої діяльності. Навчально-методичний 

посібник для студентів спеціальності «Молдавська мова та 

література»/Укладачі Щербина В.І., Дубик А.О.-Тирасполь: РВВ ПДУ, 2010  

-  75с. 

2.Українська література ІІ пол. ХХ століття. Навчально-методичний посібник 

для студентів спеціальності «Українська мова, література та іноземна мова»/ 

Укладачі Щербина В.І., Якимович О.Л., Датій Н. В. – Тирасполь:РВВ ПДУ,  

2010 - 199 с. 



     

      3.Історія української літератури І половини ХХ ст. Методичні 

рекомендації для студентів спеціальності «Українська мова, література та 

іноземна мова»/ Укладачі Щербина В.І., Третяченко А.В., Якимович О.Л.-

Тирасполь: РВВ ПДУ,  2012 - 96 с. 

         4. Щербина В.І., Безсонова Т.О. Історія світової літератури. Перша 

третина ХІХ ст.Романтизм. Методичні рекомендації для бакалаврів 

спецаільності "Вітчизняна філологія. Українська мова, література та іноземна 

мова".- Тирасполь -2014 - 108 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                 ЯКИМОВИЧ ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА 

Народилася  13 травня 1983 р. у селі Великоплоске  

Великомихайлівського району  Одеської області. 

У 2005 р. закінчила з відзнакою Придністровський державний 

університет ім. Т.Г.Шевченка. 

У 2010 р. закінчила заочну аспірантуру Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю «Українська 

література». 

У 2013р. успішно захистила кандидатську дисертацію «Історіософсько-

культурологічний образ Середньовіччя у творчості  вісниківців» у 

Київському  університеті імені Бориса Грінченка. 

Працює в ПДУ ім. Т.Г. Шевченка: 

з 2005 р. – викладачем-стажером кафедри української філології;  

з 2006 р. –  викладачем кафедри української філології; 

з 2011 р. – старшим викладачем кафедри української філології 

Інституту мови та літератури. 

Нагороджена двома почесними грамотами Придністровського 

державного університету імені Т.Г.Шевченка, почесною грамотою 

Посольства України в Республіці Молдова. 

Основний напрям наукової роботи – українське літературознавство: 

історія української літератури ХХ ст. 

Головна проблематика наукових досліджень – домінанти 

середньовічної культури у творчості письменників XX століття.    

Загальна кількість наукових та науково-методичних праць – 17. 

                                

                            Наукові статті: 



        

       1. Україна крізь призму античності й середньовіччя у творчості Євгена 

Маланюка // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету 

ім. І.Огієнка. –Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. – Вип.15.- Т.ІІ. – С. 

109-112. 

       2.  «Дух, що тіло рве до бою…»: середньовіччя у ліриці Юрія Липи // 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. 

І.Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2008 .-  Вип. 17. -  С. 

192-194. 

       3. Біблійний код у творчості Юрія Клена// Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного університету ім. І.Огієнка. – Кам’янець-

Подільський: ПП Буйницький, 2009. -  Вип. 19.- С. 199-202. 

      4.  Античні мотиви у творчості Олега Ольжича // Наукові праці 

Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. – Ка -  

м’янець-Подільський, 2010. -  Вип. 9.  - Т. 3.- С. 67-68. 

      5.  Європейське середньовіччя у творчій рецепції Олега Ольжича // 

Історико-літературний журнал. – Одеса, 2010.- Вип. 18.- С. 609-615. 

      6.  Історіософська концепція творчості Юрія Липи (на матеріалі збірки 

«Суворість») // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 

університету ім. І.Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ПП Потапов, 2010.- 

Вип. 21.-  С. 70-73.  

      7.  Домінанти середньовічної культури у поезії Євгена Маланюка // 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. 

І.Огієнка: Філологічні науки. - Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори – 

2006», 2011.- С. 526-530. 

       8.  Культурологічні ідеї вісниківців про традиції Середньовіччя і джерела 

українського малоросійства // XX століття: від модерності до традицій. 

Творчість Юрія Клена і міжвоєнна доба в українській літературі. – Вінниця: 

ТОВ «Фірма Планер», 2012. – Вип. 2. - С. 261-273. 

      9.  Художні концепти Середньовіччя в поезії Євгена Маланюка // 

Вісниківство : літературна традиція та ідеї: наук.зб. -Дрогобич: Посвіт, 2012. 

- С.192-198. 

      10.  Готичний театр Юрія Липи // Слово і час. - №5.- 2013. - С .50-63.   

       11.  Історіософсько-культурологічний образ Середньовіччя у творчості 

вісниківців: Автореферат дис. канд. філол. наук . - Київ, 2013. – 19 с. 

      12.  Історіософсько-культурологічний образ Середньовіччя у творчості 

вісниківців : Дис. канд.філол. наук. -  Київ, 2013. – 200 с. 

       13.Мотивы Средневековья в новеллах Леонида Мосендза // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. Ежемесячный научный 

журнал. -  № 5. - Москва: Институт Стратегических Исследований, 2013. – 

С.281-284. 

    

                                

                 Навчально-методичні посібники, рекомендації, вказівки: 



      1.  Якимович О.Л. , Щербина В.І.,  Датій Н.В. Українська література ІІ пол. 

ХХ століття. Навчально-методичний посібник для студентів денного та заочного 

відділень спеціальності «Українська мова, література та іноземна мова». –

Тирасполь : РВВ ПДУ, 2010.- 199 с. 

        2. Історія української літератури І половини ХХ ст. (Методичні 

рекомендації для студентів IV курсу Iнституту мови та літератури) / Укл.: 

Щербина В.І., Третяченко А.В, Якимович О.Л. –Тирасполь: Вид-во 

Придністровського університету, 2012. – 109 с. 

        3.Фольклорна практика (Методичні вказівки  для студентів I курсу 

Iнституту мови та літератури) / Укл. Третяченко А.В., Якимович О.Л. – 

Тирасполь: ТОВ «Літера», 2012. – 24 с. 

 

                  Довідкові матеріали:  

 

1.Бібліографічний покажчик: Кафедра української філології Інституту мови 

та літератури Придністровського державного університету ім.Т.Г.Шевченка / 

Укл.: М.Л.Дружинець, А.О.Дубик, О.О. Леонтьєва, В.О.Осадчук, 

Г.Є.Прісовська, О.Л.Якимович / Відп.ред. М.Л.Дружинець. – Тирасполь, 

2012. – 88с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


